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Uitnodigingen:

Het bestuur nodigt u van harte uit voor

1. MARIE ANTOINETTE

Een film van Sofia Coppola uit 2006
op:

woensdag 10 oktober 2007 om 20.00 uur

in:
De Dam, Wilhelminaweg 79 te Woerden (3441 XB)
LET OP!! ANNEX CINEMA IS GESLOTEN, DUS EEN ANDER ADRES.
Toegangsprijs:. De film kost voor leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart
2007: € 4,00. Niet-leden betalen € 5,00.
18de-eeuws kostuumdrama, met in de hoofdrol Kirsten Dunst. Marie Antoinette
gaat over een vrouw die moeite heeft haar leven een richting te geven. Sofia
Coppola zegt over de film: 'Ik wilde een kostuumfilm maken over een
tienermeisje dat met een andere tiener (Lodewijk XVI) in een onmogelijk positie
terechtkomt. Ongevraagd. Midden in die ongelooflijk extravagante omgeving
van Versailles. Daar moeten zij hun weg vinden, terwijl ze tegelijk met handen
en voeten zijn gebonden aan de regels en codes van het hof en de adel.'
Ze is gewoon een meisje op zoek naar haar vrijheid en identiteit. Ze houdt van
dansen en nieuwe schoenen. Ook kan ze enthousiast worden van Emile ou de
l'éducation van Jean Jacques Rousseau. Maar met het gekonkel aan het
Franse hof weet ze zich geen raad.
Bij de regisseur gaat het niet om de psychologie of om verbale actie, maar om
stemmingen, kleuren en toevalligheden. Daarbij zijn anachronismen
vanzelfsprekend. Het gaat haar niet om het neerzetten van een geschiedenis,
maar om het tastbaar maken van onbestemde sentimenten als angst,
onzekerheid en existentiële verveling. Gevoelens die van alle tijden zijn, en
zich moeilijk in een paar woorden laten uitleggen.

2. De Geschiedenis van Zegveld
Een lezing door de heer Piet Brak

op:
in:

Donderdag 25 oktober van 20.00 - 22.00 uur.
De Milandhof, Middenweg 2, 3474 KC te Zegveld

De lezing spitst zich toe op de boerenwoning zoals deze zich heeft ontwikkeld
tussen ruwweg 1650 en 1950. Dit geschiedt aan de hand van voorbeelden uit het
dorp Zegveld met uitstapjes naar onze regio: Het Land van Woerden. Ook de
Nederlandse boerderijtypen komen kort aan bod, en de plaatsing daarin van het
Zuid-Hollandse/Utrechtse type. En tenslotte wordt een relatie gelegd tussen het
boerenhuis en de overige dorpsbebouwing in Zegveld.
Deze invalshoek is bewust gekozen. In mei jl. heeft Hein Kuiper in Kamerik de
historisch-landschappelijke ontwikkeling van Kamerik over het voetlicht gebracht.
De historie van de cope-ontginning is daarbij uitvoerig aan de orde geweest.
De ontwikkeling van het Zegveldse gebied loopt parallel met de ontwikkeling van
Kamerik. De vaste bezoekers zouden tweemaal het zelfde horen als in deze lezing
nogmaals de geschiedenis van het cope-landschap zou worden behandeld.
Boerderij de Lagemaat (1912)
met wagenloods (1694)
Z.O.Z.

(Zie ommezijde)

Wilt u de nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen, geef dan uw emailadres aan ons door.
Denkt u er ook aan om uw nieuwe emailadres aan ons door te geven als dit gewijzigd is

hooiberg Zuid-Holland

Piet Brak werd geboren en groeide op in Zegveld. Hij is zeer geïnteresseerd in de
locale historie. Sinds 1988 is hij betrokken bij het werk van de Stichting Hugo
Kotestein en vanaf 1999 is hij voorzitter van de werkgroep Woerden-Zegveld van de
Stichting. Vanaf 1990 tot 2006 was Piet Brak lid van de monumentencommissie van
de gemeente Woerden. Verder is hij actief in het bestuur van het Dorpsplatform en
de Oranjevereniging van Zegveld. Tenslotte heeft hij meegewerkt aan enkele
boeken over de plaatselijke geschiedenis. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij
een levensverzekeringsmaatschappij.

Volgende bijeenkomsten:

Zaterdag 6 oktober:
9.00-13.00 uur Opendag SHHV-archief te Zegveld.
Zaterdag 3 november:
11.00-15.00 uur Boekenbeurs in Concordia Woerden.
Woensdag 7 november: 20.00 uur Film De Loteling, in De Dam te Woerden.
Donderdag 22 november: 20.00 uur Lezing geschiedenis van Bodegraven
door Rob Alkemade in het Evertshuis te Bodegraven.
Dinsdag 4 december:
20.00 uur Film Modern Times in De Dam te Woerden.
Donderdag 13 december: 20.00 uur Lezing geschiedenis van Linschoten door
Wim Raven in ’t Kruispunt te Linschoten.

Jubileumbijeenkomst:

Tijdens de zeer geslaagde jubileummiddag op vrijdag 7 september jl. in het Kasteel
van Woerden werd de film Woerden van Castellum tot Stad (41 na Chr. tot 1372)
gepresenteerd. Een eerste exemplaar van de DVD werd aangeboden aan
vertegenwoordigers van het onderwijs, het Gilde en de SHHV. De DVD zal over
enige tijd ook verkrijgbaar zijn in bij onze boekentafel. Wij zullen dat aankondigen in
deze nieuwsbrief.
Ook werd de Kadastrale Atlas Woerden 1832 gepresenteerd. Een eerste exemplaar
werd aangeboden aan Minister Rouvoet, Mevrouw Alsem (lid Provinciale Staten) en
locoburgemeester Groeneweg, drie bestuurders van rijk, provincie en gemeente,
allen woonachtig in de gemeente Woerden. De middag werd afgesloten met een
druk bezochte receptie.
Wij danken allen die ons bij gelegenheid van ons jubileum een financiële bijdrage
hebben gegeven. Inmiddels is een bedrag van € 150 ontvangen. Wij sparen door
om t.z.t. een flink filmdoek te kunnen aanschaffen.

de drie eerste exemplaren

Heemtijdinghen:

Tijdens de receptie in het kasteel op 7 september hebben wij van een anonieme
gever de jaargangen Heemtijdinghen van 1965 t/m 1991 ontvangen. Door
waterschade in ons voormalige archief ontbraken tot nu toe, vooral de uitgaven van
vóór 1970. Door deze gift is ons archief weer compleet, waar wij heel blij mee zijn.
Onze dank aan de schenker.
Wij onderzoeken de mogelijkheid om oude jaargangen van Heemtijdinghen te
digitaliseren, zodat deze op internet kunnen worden geplaatst. Indien iemand
daarmee ervaring heeft en ons kan helpen, stellen wij het op prijs als u contact met
ons opneemt.

Opendag SHHV-archief:

Op zaterdag 6 oktober van 9.00 tot 13.00 uur zijn de beheerders van het SHHVarchief (Peter van der Horst en Frans van Bork) aanwezig in het archief in Zegveld.
(Bezoekadres: Nijverheidsbuurt 8, 3474 LB).
Onder het genot van een kopje koffie of thee kan men
o De bestelde kadastrale atlas Woerden 1832 afhalen,
o Een kadastrale atlas Woerden of Harmelen 1832 kopen,
o Door de inkijkexemplaren van ons boekenassortiment bladeren en natuurlijk
ook boeken kopen,
o Snuffelen door de mappen met oude Heemtijdinghen en een interessant
exemplaar kopen uit de voorraad.

Boekenbeurs:

Op 3 november as. vindt weer onze jaarlijkse boeken- en prentenbeurs in Concordia
plaats. Heeft u boeken, tijdschriften, prenten of andere historische documenten die
u zou willen verkopen? Er zijn nog enkele tafels beschikbaar. Indien u nog een
kraam wilt huren, kunt u zich tot 18 oktober as. schriftelijk opgeven bij onze
penningmeester, mw. M.E. van Oosterom-Meckl, Koperwiek 38, 3481 DK
Harmelen. Tel. 0348-444 331, e-mail: administratieshhv@planet.nl. Wij verzoeken u
naast uw NAW-gegevens ook uw emailadres door te geven, zodat wij de verdere
afspraken via e-mail met u kunnen maken. Het huren van een tafel kost per
strekkende meter € 5,00.

Met vriendelijke groet,
Lex Albers, voorzitter SHHV

